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                                               Από τα πρακτικά 14ης/31-10-2017  
                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                      του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                                     και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 14 από 31/10/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 14/2684/27-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας. 

 
ΓΙΑ 

«Α) Έγκριση της αναγκαιότητας συµµετοχής ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε επιµορφωτικά 
σεµινάρια HATHA YOGA για τα έτη 2017-2018  Β) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 
πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00 €  συµπ/µένου του Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον 
Κ.Α.∆. 00.6073.0001 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια-

σεµινάρια» για το οικ. Έτος 2017 - 2018 και Γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
                                                                       ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ             
 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ 
(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό 
µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 
(τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2667/25-10-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για Α) Έγκριση της αναγκαιότητας συµµετοχής ενός 
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA για τα έτη 2017-2018   

Β) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.488,00 €  συµπ/µένου 
του Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 00.6073.0001 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης 
προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια-σεµινάρια» για το οικ. Έτος 2017 - 2018 και 

Γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
          
«Σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα σας γνωρίζουµε τα εξής: 

      Ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας έπειτα από διερεύνηση και 
θέλοντας να αναπτύξει τις δράσεις του παρουσιάζοντας και προσφέροντας περισσότερα προγράµµατα ώστε να 

προσελκύσει όλο και περισσότερο κόσµο, προτίθεται να προβεί σε επιµορφωτικά σεµινάρια εκµάθησης και 
εξειδίκευσης µαθηµάτων HATHA YOGA µε τη συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και τη συνεργασία 

µιας σχολής χορού. 

     Η συνεργασία µε σχολή χορού (YOGA) για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση της διδασκαλίας των 
µαθηµάτων HATHA YOGA, εφόσον δεν δίνεται η συγκεκριµένη ειδικότητα από το Πανεπιστήµιο 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ούτε από άλλον πιστοποιηµένο επιµορφωτικό φορέα του 

δηµοσίου, κρίνεται απαραίτητη επειδή πρόκειται για εξειδικευµένο πρόγραµµα µε επιµέρους δεξιότητες το 
οποίο περιλαµβάνει µια σειρά από σωµατικές στάσεις (asanas), αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama) και 
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διαλογισµό, ο συνδυασµός των οποίων επιφέρει εναρµόνιση, ισορροπία και υγεία στο σώµα και το νου, 

δίνοντας µια ευχάριστη πνοή καταπολεµώντας το άγχος που µαστίζει τον κόσµο στη σηµερινή εποχή.  

      Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2628/18-10-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών δραστηριοτήτων 

& Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν., γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία µας η ανάγκη για την συµµετοχή ενός Καθηγητή 

Φυσικής Αγωγής σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το οποίο θα 

περιλαµβάνει πρακτική & θεωρητική διδασκαλία. Στον εκπαιδευόµενο µε την λήξη των µαθηµάτων θα 

χορηγηθεί πιστοποιητικό διδασκαλίας  κατόπιν εξετάσεων τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην 
θεωρητική διδασκαλία ώστε να µπορεί ο ΟΠΑΝ να συµπεριλάβει και να εµπλουτίσει το πρόγραµµά του µε 
επιµέρους δεξιότητες, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 1.488,00 € συµπ/µένου του Φ.Π.Α., οικ. 

έτους 2017 – 2018. 

      Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από έλεγχο που διενήργησε στον τρέχοντα προϋπολογισµό 
δαπανών οικονοµικού έτους 2017 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, διαπίστωσε ότι υπάρχει 
διαθέσιµη, εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 00.6073.0001 (744,00 

€) και τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια-σεµινάρια» για την συνεργασία µε 
µια σχολή χορού YOGA και συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA 

YOGA, ενώ για τη δαπάνη οικ. έτους 2018 θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του οικ. 

έτους 2018 (πολυετής υποχρέωση).  

      Η διάθεση των πιστώσεων για το οικ. έτος 2018 θα πραγµατοποιηθούν κατά την έναρξη του 

έτους 2018, ύστερα από σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

(∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007 & τον  Ν. 4412/2016, τα τεύχη 

(περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση των οποίων 
δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από 
υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και να 

θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, τηρουµένων 
κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. 

       Για τις ανωτέρω προµήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται 
απευθείας ανάθεση (20.000,00 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 118 του νέου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών), η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση 

του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που υποκαθιστούν τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.  

      Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016, & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 & ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει, την πλέον συµφερότερη 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. 

∆ήµου Ν. Ιωνίας , εισηγούµαστε προς τα Μέλη του ∆.Σ.  του Ο.Π.Α.Ν. τα ακόλουθα :  

1. την έγκριση της υπηρεσίας η οποία αφορά στη συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε 

επιµορφωτικό σεµινάριο εκµάθησης και διδασκαλίας µαθηµάτων  HATHA YOGA και τη συνεργασία 

µε σχολή χορού, χορήγηση πιστοποιητικού διδασκαλίας κατόπιν εξετάσεων τόσο στην πρακτική 

εξάσκηση όσο και στην θεωρητική διδασκαλία ώστε να µπορεί ο ΟΠΑΝ να συµπεριλάβει και να 

εµπλουτίσει το πρόγραµµά του µε επιµέρους δεξιότητες εφόσον δεν δίνεται η συγκεκριµένη ειδικότητα 

από το Πανεπιστήµιο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ούτε από άλλον πιστοποιηµένο επιµορφωτικό 

φορέα του δηµοσίου.   

2. την έγκριση της  δαπάνης και της διάθεσης των πιστώσεων των κωδικών δαπανών του 

προϋπολογισµού: 

• 00.6073.0001 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια-σεµινάρια» 

ύψους 1.488,00 συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. 

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

κείµενο της παρούσας εισήγησης.  

4. Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-

147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε απευθείας 

ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση 

τιµής. 

 Αναλυτικά: 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

      Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Αορίστου Χρόνου), σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA θα είναι 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το οποίο 
θα περιλαµβάνει πρακτική & θεωρητική διδασκαλία.  
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      Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

• Η πρακτική της Hatha Yoga θα περιλαµβάνει µια σειρά από σωµατικές στάσεις (asanas), 

αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama) και διαλογισµό, o συνδυασµός των οποίων επιφέρει 

εναρµόνιση, ισορροπία και υγεία στο σώµα και το νου. 

Σκοπός της Ηatha Υoga είναι να ανανεώνει, αναζωογονεί, να θεραπεύει το σώµα, τεντώνοντας τους 
µυς, τις αρθρώσεις, την σπονδυλική στήλη, τροφοδοτώντας µε οξυγόνο το αίµα µε την αναπνοή. 

• Η Θεωρητική διδασκαλία της HATHA YOGA θα περιλαµβάνει µαθήµατα που έχουν σαν στόχο και 

σκοπό να αξιολογήσουν οι εκπαιδευόµενοι τα ευεργετικά της οφέλη που προσφέρει σε όλους τους 

ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία και το σωµατότυπό τους ή την προηγούµενη εµπειρία τους σε 

άσκηση και ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός. 

Να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να αξιολογήσει τις ανάγκες να προσδιορίσει τους στόχους και πώς να 

βοηθήσει τον ασκούµενο να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν πρόγραµµα, έτσι ώστε να επωφεληθεί 
στο µέγιστο από την πρακτική της yoga καθώς και τυχόν παρενέργειες (π.χ. ζαλάδα) που µπορεί να 

επιφέρει στην αρχή των µαθηµάτων και προφυλάξεις για διάφορες κατηγορίες (π.χ. εγκύους), ή όσοι 
έχουν ιδιαίτερες παθήσεις, τραυµατισµούς, πυρετό ή προβλήµατα µε τη σπονδυλική τους στήλη 

κ.λ.π.. 

      Στον εκπαιδευόµενο µε την λήξη των µαθηµάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό διδασκαλίας  κατόπιν 
εξετάσεων τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην θεωρητική διδασκαλία. 

      Το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού διδασκαλίας θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Τόσο ο 
εκπαιδευτής όσο και το πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί θα πρέπει να είναι από φορέα αναγνωρισµένο στην 
παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

      Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του σεµιναρίου θα καθοριστεί σε συνεργασία του Π.Φ.Α. του ΟΠΑΝ µε τη 

σχολή χορού εκµάθησης YOGA.  Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1.488,00 € συµπ/µένου του Φ.Π.Α. θα 

βαρύνει τον 00.6073.0001 – «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια – σεµινάρια» του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 - 2018 µε κωδικό ταξινόµησης κατά CPV: 80000000-4 “Υπηρεσίες 
εκπαίδευσης & επιµόρφωσης”. 

 

 

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1ο : Αντικείµενο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην επιλογή της πλέον συµφερότερης από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής για τη συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 

Χρόνου), του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA, σε συνεργασία µε σχολή 

χορού, 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το οποίο θα περιλαµβάνει πρακτική, θεωρητική διδασκαλία & χορήγηση 

πιστοποιητικού επάρκειας µαθηµάτων διδασκαλίας HATHA YOGA για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού 

Προσώπου. 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.488,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6073.0001 - “∆απάνες 
επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια” του προϋπολογισµού έτους 2017 - 

2018 ως κατωτέρω: 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. ∆ΗΜΟΥ 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ YOGA ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ Π.Φ.Α. ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HATHA YOGA    

CPV : 80000000-4 «Υπηρεσίες  εκπαίδευσης & επιµόρφωσης » 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1. 

Επιµορφωτικό σεµινάριο εκµάθησης και διδασκαλίας µαθηµάτων  
HATHA YOGA µε τη συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και 
τη συνεργασία µε σχολή χορού, χορήγηση πιστοποιητικού διδασκαλίας 

κατόπιν εξετάσεων τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην 
θεωρητική διδασκαλία. 

8 Μήνες 
200 

ώρες 
1.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ          

( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 
1.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 288,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 
1.488,00 € 
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CPV K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2017 
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 

80000000-4 00.6073.0001 

∆απάνες επιµόρφωσης 
προσωπικού και συµµετοχή σε 

συνέδρια-σεµινάρια 

744,00 744,00 

  

ΑΡΘΡΟ  2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

• Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 

• Τον Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Προσφορά του Προµηθευτή 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος ανάθεσης 

Απ’ ευθείας ανάθεση µε απόφαση Προέδρου του Νοµικού Προσώπου. 

 

Άρθρο 5ο: Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Επί ποινή αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016, o υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αποδεικτικά που να πιστοποιούν την 
αναγνώρισή του στην παροχή της υπηρεσίας, από αναγνωρισµένο φορέα, Φορολογική ενηµερότητα, 

Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), απόσπασµα ποινικού µητρώου. Τα 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 6ο: Φορέας χρηµατοδότησης  

Η δαπάνη για την υπηρεσία που αφορά στην συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Αορίστου Χρόνου), του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA, σε συνεργασία 

µε σχολή χορού, 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το οποίο θα περιλαµβάνει πρακτική, θεωρητική διδασκαλία & 

χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας µαθηµάτων διδασκαλίας HATHA YOGA, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

 

Άρθρο 7ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου  

Η επιλογή του ή των αναδόχου/χων, θα γίνει µετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη 

των συµµετεχόντων µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν 

πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν τις 

απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 

 

Άρθρο 8ο: Έγγραφα της σύµβασης  

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 

• Η προσφορά του αναδόχου. 

• Η Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

 

Άρθρο 9ο: Έγκριση Αποτελέσµατος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

• Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2006. 

• Στον  ανάδοχο οικονοµικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική 

ανακοίνωση σύµβασης. 
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Άρθρο 10ο: Συµφωνητικό  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία υποχρεούται εντός 10 

ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονοµικός 
φορέας που κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη 

χρονική προθεσµία να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτό µε απόφαση Προέδρου 

του Ο.Π.Α.Ν. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το 
συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους της παρούσας µελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που έγινε 
αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 

παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 
3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 

4. Την παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 

5. Την συµφωνηθείσα τιµή 

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 

7. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

8. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 

9. Τον τρόπο πληρωµής 

10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 

11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 

Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για εύλογη αιτία 

έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Τιµή προσφοράς 

Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.    

 

Άρθρο 12ο: ∆ιάρκεια υπηρεσίας  

Το επιµορφωτικό σεµινάριο ξεκινάει από την υπογραφή του συµφωνητικού θα έχει συνολική διάρκεια 8 µηνών 
και µε την λήξη των µαθηµάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό διδασκαλίας  κατόπιν εξετάσεων τόσο στην 
πρακτική εξάσκηση όσο και στην θεωρητική διδασκαλία. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του σεµιναρίου θα 

καθοριστεί σε συνεργασία του Π.Φ.Α. του ΟΠΑΝ µε τη σχολή χορού εκµάθησης YOGA. 

 

Άρθρο 13ο: Τρόπος και Τόπος υπηρεσίας 

Η πρακτική εξάσκηση & θεωρητική διδασκαλία των µαθηµάτων HATHA YOGA θα παρέσχετε σε χώρο όπου 

στεγάζετε και λειτουργεί η σχολή χορού. 

 

Άρθρο 14ο: Τρόπος Πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας και των τυχόν υλικών θα γίνει : 

• µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας . 

Η πληρωµή της αξίας των αγαθών θα γίνει µετά την έκδοση από τον οικονοµικό φορέα των νόµιµων 

φορολογικών στοιχείων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση 

χρηµατικών ενταλµάτων από το λογιστήριο του ΟΠΑΝ, ενώ δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες από την 

έκδοση του παραστατικού (παράγραφος Ζ’, άρθρου 1, Ν. 4152/13). 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία 

επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Για τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής , µεταξύ του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 

Ν. Ιωνίας και του οικονοµικό φορέα, σύµβασης αρµόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. »  

 

 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 
απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
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ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

• αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 
1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2667/25-10-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2628/18-10-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
3. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
4. τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

(∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007, 
5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
6. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
7. τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) 

«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 
8. Τον Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

9. το γεγονός ότι η συγκεκριµένη ειδικότητα δεν δίνεται από το Πανεπιστήµιο Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισµού ούτε από άλλον πιστοποιηµένο επιµορφωτικό φορέα του δηµοσίου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ & 1 ΚΑΤΑ (η κ. Σ. Αδαµοπούλου) 

1. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας η οποία αφορά στη συµµετοχή ενός Καθηγητή 

Φυσικής Αγωγής σε επιµορφωτικό σεµινάριο εκµάθησης και διδασκαλίας µαθηµάτων  HATHA 

YOGA και τη συνεργασία µε σχολή χορού, χορήγηση πιστοποιητικού διδασκαλίας κατόπιν 

εξετάσεων τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην θεωρητική διδασκαλία ώστε να µπορεί ο 

ΟΠΑΝ να συµπεριλάβει και να εµπλουτίσει το πρόγραµµά του µε επιµέρους δεξιότητες, εφόσον 

δεν δίνεται η συγκεκριµένη ειδικότητα από το Πανεπιστήµιο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 

ούτε από άλλον πιστοποιηµένο επιµορφωτικό φορέα του δηµοσίου,  

2. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 1.488,00 € 

συµπ/µένου του Φ.Π.Α. για το οικ. έτος 2017 - 2018, και συγκεκριµένα α. ποσού 744,00 € µε το 

Φ.Π.Α. από τον Κ.Α.∆. 00.6073.0001 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 

συµµετοχή σε συνέδρια-σεµινάρια» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και β. ποσού 

744,00 € µε το Φ.Π.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 (πολυετής υποχρέωση), 

3.  Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω 

4. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας, µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής 

 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

      Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου), σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA θα είναι 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το 
οποίο θα περιλαµβάνει πρακτική & θεωρητική διδασκαλία.  

      Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

• Η πρακτική της Hatha Yoga θα περιλαµβάνει µια σειρά από σωµατικές στάσεις (asanas), 

αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama) και διαλογισµό, o συνδυασµός των οποίων επιφέρει 

εναρµόνιση, ισορροπία και υγεία στο σώµα και το νου. 

Σκοπός της Ηatha Υoga είναι να ανανεώνει, αναζωογονεί, να θεραπεύει το σώµα, τεντώνοντας τους 
µυς, τις αρθρώσεις, την σπονδυλική στήλη, τροφοδοτώντας µε οξυγόνο το αίµα µε την αναπνοή. 

• Η Θεωρητική διδασκαλία της HATHA YOGA θα περιλαµβάνει µαθήµατα που έχουν σαν στόχο και 

σκοπό να αξιολογήσουν οι εκπαιδευόµενοι τα ευεργετικά της οφέλη που προσφέρει σε όλους τους 

ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία και το σωµατότυπό τους ή την προηγούµενη εµπειρία 

τους σε άσκηση και ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός. 

Να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να αξιολογήσει τις ανάγκες να προσδιορίσει τους στόχους και πώς 
να βοηθήσει τον ασκούµενο να ενταχθεί στο κατάλληλο για αυτόν πρόγραµµα, έτσι ώστε να 
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επωφεληθεί στο µέγιστο από την πρακτική της yoga καθώς και τυχόν παρενέργειες (π.χ. ζαλάδα) 
που µπορεί να επιφέρει στην αρχή των µαθηµάτων και προφυλάξεις για διάφορες κατηγορίες 
(π.χ. εγκύους), ή όσοι έχουν ιδιαίτερες παθήσεις, τραυµατισµούς, πυρετό ή προβλήµατα µε τη 
σπονδυλική τους στήλη κ.λ.π.. 

      Στον εκπαιδευόµενο µε την λήξη των µαθηµάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό διδασκαλίας  κατόπιν 
εξετάσεων τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην θεωρητική διδασκαλία. 

      Το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού διδασκαλίας θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. 
Τόσο ο εκπαιδευτής όσο και το πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί θα πρέπει να είναι από φορέα 
αναγνωρισµένο στην παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

      Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του σεµιναρίου θα καθοριστεί σε συνεργασία του Π.Φ.Α. του ΟΠΑΝ µε 
τη σχολή χορού εκµάθησης YOGA.  Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1.488,00 € συµπ/µένου του 
Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον 00.6073.0001 – «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια – 
σεµινάρια» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 - 2018 µε κωδικό ταξινόµησης κατά CPV: 80000000-4 
“Υπηρεσίες εκπαίδευσης & επιµόρφωσης”. 

 
 

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1ο : Αντικείµενο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην επιλογή της πλέον συµφερότερης από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει τιµής για τη συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου), του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA, σε συνεργασία µε 
σχολή χορού, 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το οποίο θα περιλαµβάνει πρακτική, θεωρητική διδασκαλία & 
χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας µαθηµάτων διδασκαλίας HATHA YOGA για την κάλυψη αναγκών του 
Νοµικού Προσώπου. 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.488,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6073.0001 - “∆απάνες 
επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια” του προϋπολογισµού έτους 2017 - 
2018 ως κατωτέρω: 

CPV K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2017 
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 

80000000-4 00.6073.0001 
∆απάνες επιµόρφωσης 

προσωπικού και συµµετοχή σε 
συνέδρια-σεµινάρια 

744,00 744,00 

  

ΑΡΘΡΟ  2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

• Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. ∆ΗΜΟΥ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ YOGA ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ Π.Φ.Α. ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HATHA YOGA    
CPV : 80000000-4 «Υπηρεσίες  εκπαίδευσης & επιµόρφωσης » 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

Π
ΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1. 

Επιµορφωτικό σεµινάριο εκµάθησης και διδασκαλίας µαθηµάτων  
HATHA YOGA µε τη συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής 
και τη συνεργασία µε σχολή χορού, χορήγηση πιστοποιητικού 

διδασκαλίας κατόπιν εξετάσεων τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο 
και στην θεωρητική διδασκαλία. 

8 Μήνες 
200 
ώρες 

1.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ          
( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

1.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 288,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

1.488,00 € 
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• Τον Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Προσφορά του Προµηθευτή 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος ανάθεσης 

Απ’ ευθείας ανάθεση µε απόφαση Προέδρου του Νοµικού Προσώπου. 

 

Άρθρο 5ο: Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Επί ποινή αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016, o υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αποδεικτικά που να πιστοποιούν την 
αναγνώρισή του στην παροχή της υπηρεσίας, από αναγνωρισµένο φορέα, Φορολογική ενηµερότητα, 
Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), απόσπασµα ποινικού µητρώου. Τα 
δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 6ο: Φορέας χρηµατοδότησης  

Η δαπάνη για την υπηρεσία που αφορά στην συµµετοχή ενός Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Ιδιωτικού 

∆ικαίου Αορίστου Χρόνου), του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σε επιµορφωτικά σεµινάρια HATHA YOGA, σε 

συνεργασία µε σχολή χορού, 8µηνης διάρκειας 200 ωρών το οποίο θα περιλαµβάνει πρακτική, θεωρητική 

διδασκαλία & χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας µαθηµάτων διδασκαλίας HATHA YOGA, θα καλυφθεί 

από ιδίους πόρους. 

 

Άρθρο 7ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου  

Η επιλογή του ή των αναδόχου/χων, θα γίνει µετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη 
των συµµετεχόντων µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν 

πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν τις 

απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 

 

Άρθρο 8ο: Έγγραφα της σύµβασης  

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 

• Η προσφορά του αναδόχου. 

• Η Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

 

Άρθρο 9ο: Έγκριση Αποτελέσµατος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

• Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2006. 

• Στον  ανάδοχο οικονοµικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική 

ανακοίνωση σύµβασης. 

 

Άρθρο 10ο: Συµφωνητικό  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία υποχρεούται εντός 
10 ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού 
συµφωνητικού. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά 
την οποία ο οικονοµικός φορέας που κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία δεν προσέλθει 
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτό µε απόφαση Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το 
συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους της παρούσας µελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που 
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έγινε αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε 
τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 
3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 

4. Την παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 

5. Την συµφωνηθείσα τιµή 

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 

7. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

8. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 

9. Τον τρόπο πληρωµής 

10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 

11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 

Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και 

τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για εύλογη 

αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Τιµή προσφοράς 

Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.    
 

Άρθρο 12ο: ∆ιάρκεια υπηρεσίας  

Το επιµορφωτικό σεµινάριο ξεκινάει από την υπογραφή του συµφωνητικού θα έχει συνολική διάρκεια 8 
µηνών και µε την λήξη των µαθηµάτων θα χορηγηθεί πιστοποιητικό διδασκαλίας  κατόπιν εξετάσεων τόσο 
στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην θεωρητική διδασκαλία. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του 
σεµιναρίου θα καθοριστεί σε συνεργασία του Π.Φ.Α. του ΟΠΑΝ µε τη σχολή χορού εκµάθησης YOGA. 

 

Άρθρο 13ο: Τρόπος και Τόπος υπηρεσίας 

Η πρακτική εξάσκηση & θεωρητική διδασκαλία των µαθηµάτων HATHA YOGA θα παρέσχετε σε χώρο όπου 

στεγάζετε και λειτουργεί η σχολή χορού. 

 

Άρθρο 14ο: Τρόπος Πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας και των τυχόν υλικών θα γίνει : 

• µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας . 

Η πληρωµή της αξίας των αγαθών θα γίνει µετά την έκδοση από τον οικονοµικό φορέα των νόµιµων 

φορολογικών στοιχείων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση 

χρηµατικών ενταλµάτων από το λογιστήριο του ΟΠΑΝ, ενώ δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες από την 

έκδοση του παραστατικού (παράγραφος Ζ’, άρθρου 1, Ν. 4152/13). 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του 
ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Για τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής , µεταξύ του Ο.Π.Α.Ν. 

∆ήµου Ν. Ιωνίας και του οικονοµικό φορέα, σύµβασης αρµόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 
 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 
        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    
        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 

2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 

3. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Ρίζος 

6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 

8. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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